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Decosnummer: 2019-016506/in 

 

Notitie huldigingsbeleid sport gemeente Weststellingwerf 

 
1. Aanleiding 

De directe aanleiding met deze notitie te komen is het feit dat de serviceclubs uit Oost- en 

Weststellingwerf hebben aangegeven niet langer bereid te zijn het sportgala te organiseren. 

Deze notitie gaat alleen over het huldigen van sporters. Naast deze sector zijn er natuurlijk 

andere sectoren waar huldigingen mogelijk en gebruikelijk zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 

culturele sector. 

 

2. Historie  

Voor huldiging van nationale kampioenen organiseerde de (toenmalige) afdeling WOS / sport in 

het verleden jaarlijks een bijeenkomst in het gemeentehuis. Een medewerker van afdeling 

Sociaal domein organiseerde dit destijds samen met de toenmalige sportambtenaar. Daarna is 

dit overgegaan in het Sportgala de Stellingwerven, de ene keer in Oost- dan weer in 

Weststellingwerf. De organisatie hiervan was in handen van de serviceclubs uit Oost- en 

Weststellingwerf. De gemeente verleende hiervoor subsidie. Aan nationale kampioenen werd 

sinds die tijd niet meer apart / speciaal aandacht besteed. (Bron:  BMO). 

 

3. Huidige werkwijze bij jubilea en kampioenschappen 

Wanneer het college wordt uitgenodigd voor een sportjubileum of sportkampioenschap hanteert 

BMO de volgende richtlijnen. Er wordt niet actief gereageerd op krantenberichten etc. maar 

alleen op directe schriftelijke of mondelinge uitnodigingen. Voor een huldiging van een 

sportkampioen krijgt de bezoekende wethouder een enveloppe met inhoud mee van 50 Euro.  

 

Als een  sportvereniging zoveel jaar bestaat en voor de viering een collegelid wordt uitgenodigd, 

staat er voor 25, 40 of 50 jaar bestaan een enveloppe met inhoud van 50 Euro. Dit bedrag gaat 

vervolgens in tientallen omhoog: 60 jaar = 60 Euro, 70 jaar = 70 Euro, 75 jaar = 75 Euro en 100 

jaar = 100 Euro. Voor ereprijzen / wisselbekers staat 50 Euro maar hier wordt nagenoeg niet naar 

gevraagd. (Bron:  BMO). 

 

4. Wat is het doel van huldiging? 

Met het huldigen wil de gemeente haar waardering uitspreken voor de inzet en het goede 

presteren op gebied van sport van inwoners van de gemeente. Goed presterende sporters 

bekleden een voorbeeldfunctie voor jeugdige sporters en dragen daardoor bij aan stimulering 

van sport en bewegen. Daarnaast zorgen goed presterende sporters voor naamsbekendheid van 

de gemeente en vervullen daardoor een pr-functie.   

 

5. Wie komen in aanmerking voor huldiging? 

In gemeenteland is het gebruikelijk de volgende categorieën te huldigen: 

• Sporters, individueel of in teamverband, die op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk of 

internationaal niveau een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. 

• Vrijwilligers die zich gedurende langere tijd hebben ingezet voor de sport in de gemeente. Dit 

kan het geval zijn bij één bepaalde vereniging of voor de sport in het algemeen, bijvoorbeeld 

als scheidsrechter of anderszins. 

• Jubilea van sportorganisaties, zoals sportverenigingen. 

• Daarnaast komt het voor dat gemeenten bij in de gemeente te houden grote(re) 

sportevenementen een prijs beschikbaar stelt, bijvoorbeeld in de vorm van een wisselbeker.  
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6. Hoe kan worden gehuldigd? 

De huldigingsmogelijkheden zijn onuitputtelijk. De belangrijkste die we in gemeenteland 

tegenkomen zijn: 

• Bezoek aan huis of ontvangst op het gemeentehuis van de sportwethouder meteen bij of 

vlak na terugkeer na het leveren van de prestatie. 

• Tijdens een door dorp of vereniging te houden bijeenkomst naar aanleiding van een 

geleverde prestatie. 

• Tijdens een door derden te houden feestelijke bijeenkomst (bij jubilea dikwijls d.m.v. een van 

te voren geplande receptie; bij kampioenschappen meestal d.m.v. een meteen na een 

behaald kampioenschap te houden receptie en/of kampioensfeest). 

• Tijdens een te houden bijeenkomst waaraan een verkiezing van in elk geval  sportman, 

sportvrouw en sportploeg is gekoppeld. 

 

7. Voorstellen 

Op basis van het vorenstaande worden in dit hoofdstuk voorstellen gedaan. 

 

1. Huldigen sportkampioenen en sporters die een bijzondere sportprestatie hebben geleverd. 

Voor huldiging door de gemeente komen in aanmerking: 

a. Volwassen sporters (in de meeste takken van sport zijn dit sporters van 18 jaar en ouder) 

en jeugdige sporters, die persoonlijk of in teamverband een nationaal kampioenschap 

hebben behaald of bij de eerste drie van een Europees, Wereld of Olympisch 

kampioenschap zijn geëindigd. 

b. Standaardteams die een kampioenschap in de klasse waarin ze uitkomen hebben 

behaald. Onder standaardteams worden verstaan: de eerste seniorenteams van een 

sportvereniging, waarvan de overkoepelende bond is aangesloten bij NOC*NSF. 

Wijze van huldigen 

De wijze van huldigen van de onder a. vermelde sporters is niet standaard maar hangt onder 

meer af van de wensen van de betreffende sporters,  teams en/of organisaties en wat er in 

de omgeving (dorp, vereniging etc.) wordt georganiseerd. In voorkomende gevallen treedt de 

gemeente in overleg met betrokkenen. Voor jeugdsporters, die nationaal kampioen zijn 

geworden, wordt volstaan met het sturen van een felicitatiebrief door de sportwethouder 

namens het college. 

Over het algemeen worden aan dit soort prestaties  door landelijke, regionale en/of lokale 

media veel aandacht besteed. Aangenomen mag worden dat via die wegen ook de gemeente 

op de hoogte is.  

Huldigingspakket 

Voor individuele volwassen sporters geldt een huldigingspakket, bestaande uit: een boeket 

bloemen en daarnaast een tegoedbon ter waarde van 100 Euro. 

Kampioenschappen van standaardteams worden dikwijls gevierd met een spontaan feest op 

de dag van het kampioenschap of een officiële kampioensreceptie. Indien de gemeente (het 

college) daarvoor een uitnodiging ontvangt  wordt een tegoedbon van 100 Euro overhandigd. 

Dit bedrag komt overeen met de aanschafkosten van een goede voetbal.. Omdat deze wijze 

van huldigen geschiedt op basis van een ontvangen uitnodiging is actie vooraf door de 

gemeente niet noodzakelijk. 

Verstrekte tegoedbonnen kunnen onder meer worden verzilverd bij een sportwinkel in de 

gemeente Weststellingwerf. 
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2. Jubilea van sportverenigingen 

Er wordt gehoor gegeven aan uitnodigingen aanwezig te zijn bij een jubileumbijeenkomst. 

Daar bezoek altijd geschiedt op basis van een uitnodiging is actie vooraf door de gemeente 

niet nodig. Voorgesteld wordt als gemeente geen keuze te maken welke jubilea wel worden 

bezocht en welke niet. In de praktijk blijkt namelijk dat dit per organisatie nogal kan 

verschillen.  

 

Huldigingspakket 

Het collegelid dat de jubileumbijeenkomst bezoekt overhandigt een tegoedbon, te besteden 

bij een lokale sportwinkel. De hoogte van de tegoedbon is afhankelijk van het aantal jaren 

dat de betreffende vereniging bestaat. De volgende bijdrageregeling wordt voorgesteld: een 

tegoedbon van 1 Euro per jaar van bestaan met een minimum 50 Euro en een maximum van 

100 Euro.   

 

3. Huldigen van personen of organisaties die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan 

sport en bewegen in de gemeente. 

Voorgesteld wordt hier geen structurele activiteit van te maken maar inspelen op actuele 

situaties, die zich lenen voor waardering door de gemeente. In voorkomende gevallen wordt 

aangesloten bij initiatieven van een dorp of vereniging. In sommige gevallen kan een 

huldiging ook worden gekoppeld aan een gemeentelijke bijeenkomst, zoals bijv. een 

nieuwjaarsbijeenkomst nieuwe stijl. Daarnaast moet in de praktijk worden voorkomen, dat in 

het vaarwater wordt gekomen van de zogenaamde ‘Willewarkerspries’.  

 

Huldigingspakket 

Voor deze categorie is voor sommige personen of organisaties een tegoedbon te besteden 

bij een lokale sportwinkel minder geschikt. Een oorkonde met een geldbedrag van 100 Euro 

is daarom een beter ‘cadeau’.  

 

4. Verkiezing sportman, sportvrouw, sportploeg etc. van het jaar 

Voorgesteld wordt als gemeente hiervoor geen initiatieven te ontplooien, maar dit over te 

laten aan initiatieven vanuit de samenleving. Op moment dat deze initiatieven er zijn / 

komen kan worden bepaald welke rol de gemeente gaat vervullen. 

 

5. Beschikbaar stellen van prijzen en/of geldelijke bijdragen voor grote(re) sportevenementen 

Bekend is dat het college nog niet zo lang geleden heeft uitgesproken sportevenementen 

niet meer te willen sponseren. Desondanks wordt voorgesteld dit onderdeel te betrekken bij 

actualisering van het sportsubsidiebeleid, omdat met enige regelmaat verzoeken om een 

geldelijke bijdrage onder de noemer van sportstimulering wordt ontvangen.   

 

8. Overige zaken 

Dekking kosten 

Voorgesteld wordt de kosten die gepaard gaan met het in deze notitie voorgestelde 

huldigingsbeleid te dekken uit de post sportstimulering. De medewerker sport is budgethouder 

van deze post. 

Communicatie 

Na instemming wordt de notitie huldigingsbeleid op de gemeentelijke website geplaatst. 

Getracht wordt bij persoonlijke huldigingen door de wethouder een fotograaf aanwezig te laten 

zijn. Dit maakt het mogelijk op de website van de gemeente een berichtje met foto te plaatsen. 
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Verantwoordelijk voor uitvoering 

Voorgesteld wordt de afdeling Sociaal domein, in de persoon van beleidsmedewerker sport en 

bewegen, aan te wijzen als verantwoordelijk voor uitvoering van het beleid. Dezelfde afdeling / 

medewerker is ook verantwoordelijk voor signalering en verzamelen van 

(achtergrond)informatie. De buurtsportcoaches kunnen hierin ook een rol spelen. BMO, afdeling  

communicatie en de portefeuillehouder sport worden geïnformeerd en nauw betrokken bij de te 

ondernemen activiteiten.   

 

26 februari 2019, 

Afdeling Sociaal domein. 


